
um recurso para custeio na área da saúde através do Deputado Federal Sandro Alex 
no valor de quatrocentos mil reais que nesse momento de pandemia com certeza iria 
trazer muitos benefícios na questão dos cuidados com os pacientes do município. 
Citou a representatividade do Deputado Sandro junto com o Governo do Estado que 
vinham atendendo o município e toda a região manifestando assim seus 
agradecimentos ao deputado e todo o governo Ratinho Junior. O Vereador LAURICI 
iniciou falando de um ofício que havia encaminhado ao gabinete da Deputada 

e- 	 programa de apoio aos pequenos empresários do município, em relação a implantação - 

•  w- 	 de um Parque Industrial ou a construção de barracões industriais, considerando a -, 

existência da Lei Municipal n.° 753/2014 que Institui o Programa de Desenvolvimento -- 
Econômico de Inácio Martins (PRODEIM)". Nos termos do Artigo 223, inciso oito, 
parágrafo único, e do Artigo 241, parágrafo segundo, do Regimento Interno, foi 
colocado em discussão o Requerimento e após aprovado pelo plenário 
encaminhado ao Executivo Municipal. Ainda foram lidas as Indicações de Serviço de 
números 068 - Reabertura da estrada de acesso ao Assentamento Evandro Francisco 
(Fazenda Velha) a partir da ponte conhecida como Ponte da Sapecadeira, localizada no Rio 
da Areia, próximo à localidade de Leonópolis"; 069 - "Retirada de árvores de pinus e 
eucalipto existentes ao lado do Cemitério do Rio Pequeno, que devido ao tamanho das 
árvores suas raízes estão danificando o muro como também algumas sepulturas", ambas 
também do Vereador Marino, e n.° 070 - "Serviço de manutenção na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, a partir da Rua Barão de Capanema, subindo até a residência do 
Sr Luciano de Oliveira", do Vereador Eido, encaminhadas ao Executivo Municipal. 
Encerrando o Expediente constou a leitura do Ofício n.° 065, a pedido do Vereador 
Laurici, referente ao pedido de instalação de um Playground 2 constituído de seis 
equipamentos com duzentos e dezenove metros quadrados, através do Programa 
Meu Campinho Paraná Mais Cidades, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete 
mil reais), a ser instalado na Escola Municipal Pedro Antonio Molinari. Iniciando o 
uso da TRIBUNA o Vereador ISMAEL relatou a informação referente a liberação de 
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ATA n.° 024/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM 

Ata da décima oitava sessão ordinária, primeiro período da primeira sessão 
legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada de forma online e transmitida pela página do Facebook 
da Câmara Municipal, às dezoito horas do dia sete de junho de dois mil e vinte e um, 
registrada a presença de todos os vereadores. Considerando o envio antecipado das 
Atas de n.° 018, da Sessão Ordinária do dia 10 de maio; n.° 019 da Sessão 
Extraordinária do dia 14 de maio; n.° 020, da Sessão Ordinária do dia 17 de maio, e 
n.° 021, da Sessão Ordinária do dia 24 de maio, nos termos do Artigo 159 do 
Regimento Interno, o Presidente colocou as mesmas individualmente em discussão 
e todas foram aprovadas sem ressalvas. Após, comunicou que as atas da sessão 
extraordinária do dia 27 de maio, e da sessão ordinária de 31 de maio seriam 
apresentadas para discussão na próxima sessão ordinária. Em seguida solicitou a 
leitura do Requerimento n.° 04 de 2021, de proposição do Vereador Marino Kutianski 
requerendo informação ao Executivo "Se existe ou está em andamento algum 
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Cristina Silvestri tratando do pedido de um micro ônibus para o transporte escolar 
contando que há alguns meses questionou como estava o andamento do processo 
desse veiculo e foi informado pela assessoria da deputada que estava dentro do 
orçamento e num futuro próximo o município poderia estar sendo contemplado, 
nessa parceria da deputada e do senador Alvaro Dias. Comentou mais detalhes 
sobre o pedido descrito no ofício 065 lido no Expediente para explicar melhor aos 
vereadores sobre esse pedido, o qual também já havia sido juntado pelo Executivo 
através da funcionária Taís, a qual agradeceu por sempre estar lhes assessorando, 
e assim também já estava encaminhado pelo município e esperava que logo esse 
recurso viesse para atender com uma valia muito grande aquela escola sendo muito 
útil pra as crianças que lá estudavam, agradecendo a deputada, e a diretora da 
escola. Ainda comentou sobre a reunião online do CONSEG na semana anterior 
destacando as falas dos vereadores que participaram dessa reunião e todos que 
faziam parte do Conselho, ocasião em que falou em relação ao pedido do Vereador 
Gilberto Bello de uma travessia elevada próxima ao Mercado Lucavei e também de 
um pedido que estaria formalizando ao Executivo para que fosse elaborado um 
estudo e a possibilidade de construção de uma travessia elevada no bairro vila nova 
em frente a Igreja São Cristóvão que nesse momento estava sem muito movimento 
na igreja devido a não estar acontecendo celebrações, mas voltando á normalidade 
principalmente quando ocorresse festa na comunidade, o espaço merecia uma 
atenção especial. Para finalizar se solidarizou com o Vereador Eido pelo falecimento 
de seu sogro, manifestando suas condolências afirmando que a pandemia vinha 
fazendo estragos em muitas famílias, e nesse momento se solidarizava com o 
vereador e a sua família. O Vereador MARINO falou sobre o Deputado Federal 
Sandro Alex, um grande parceiro do município o qual lhe ajudou muito em seu 
mandato como prefeito, encaminhando vários recursos lembrando que defenderam 
esse deputado na última eleição na qual tinha sido o deputado mais votado no 
município agradecendo também a todos que estiveram na campanha desse 
deputado. Ressaltou o compromisso que o mesmo tinha com o município contando 
que ano passado mesmo fora da política tinha pedido vários recursos nos quais 
tinham sido bem atendidos e nesse momento o município estava recebendo os 
recursos no valor de quatrocentos mil reais destinados a saúde e sabendo que era 
muito importante esse recurso porque vivendo em uma pandemia todo investimento 
era bem vindo. Assim queria ressaltar o grande trabalho que o deputado vinha 
fazendo através da SEIL pelo município ressaltando que deviam valorizar os 
candidatos que vinham até o município em época de campanha, mas não podiam 
esquecer de dar o total apoio aqueles que não esqueciam do município, e Sandro 
Alex era um deles, e assim queria parabenizar pelo grande trabalho que vinha 
fazendo pelo município. O Vereador JULIO também comentou sobre o Deputado 
Sandro Alex parabenizando pelo recurso destinado, assim como a Deputada 
Leandre que há algumas semanas também tinha direcionado recursos para a área 
da saúde e não poderia deixar de agradecer por esses recursos. Também contou 
que na semana anterior recebeu doação de mais de 1200 exemplares de livros, 
apostilas, revisas e dvd's com conteúdos da área da educação, e em contato com a 
secretária da educação estaria doando esse material para reforçar o acervo da 
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Biblioteca Cidadã. Na ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação o 
Projeto de Lei n.° 015/2021. Colocado em discussão o Vereador Laurici comentou 
para esclarecer o teor do projeto que se tratava de uma operação de crédito para 
contratação de empresa visando a revisão do Plano Diretor Municipal. Sem mais 
comentários o projeto foi aprovado com todos os votos favoráveis, e depois de 
numerado, passou a constar como Lei n.° 996/2021 - "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Paraná 
S.A." até o limite de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e foi encaminhado 
para sanção. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL apenas o Vereador MARINO usou a 
palavra para registrar que tinha encaminhado oficio a COPEL questionando pelas 
constantes faltas de energia elétrica na comunidade do Rio Pequeno; que essa 
comunidade era um acesso para outras também, como Quarteirão dos Stresser, 
Coloninha e São Miguel, e nesse dia conversando com a população percebeu que 
estavam indignados porque era uma falta de energia muito constante e prolongadas, 
registrando o envio desse oficio para cobrar da empresa o motivo pelo qual isso 
estava acontecendo, o que devia ser em mais comunidades do interior também. 
Registrou também sua solidariedade ao Vereador Eido e família pela perda de seu 
sogro, manifestando seus sentimentos. Nada mais havendo a ser tratado o 
Presidente declarou encerrada a presente sessão ficando convocada a próxima 
sessão ordinária para o dia quatorze de junho, no horário regimental, novamente de 
forma online. Foi lavrada a presente ata que após aprovada segue sinada po 
todos os presentes. 
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